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велике князівство рУське – державне утворення, що охоплю-
вало землі київського воєводства, Брацлавського воєводства та Чернігів-
ського воєводства, проголошене Гадяцьким договором 1658. Підлягало 
верховній владі польського короля на правах федеративної частини; ра-
зом з короною Польською та Великим князівством литовським утворю-
вало річ Посполиту трьох народів. Вища законодавча влада на території 
Вкр належала виборному парламентові – Національним зборам, а вища 
виконавча – пожиттєво обраному українськими станами і затвердженому 
королем гетьману, який виступав одночасно київським воєводою, першим 
сенатором князівства і старостою чигиринським. Під його командуванням 
перебували також збройні сили, що нараховували 60 тис. козаків (за піз-
нішими таємними домовленостями сторін та постановою сейму 1659 – 30 
тис.) і 10 тис. найманого війська. як і у Великому князівстві литовсько-
му, тут встановлювалися державні посади канцлера, маршалка, підскарбія; 
формувався вищий судовий трибунал. Вкр отримувало право карбувати 
власну монету та вести самостійну внутрішню політику, однак право на 
зовнішньо-політичну діяльність Гадяцьким договором 1658 не передбача-
лося. сенаторські посади мали право обіймати лише представники право-
славної шляхти. На його території, як і в усій речі Посполитій, церковна 
унія підлягала ліквідації, а церковне майно, захоплене раніше унійцями, 
поверненню православній церкві. Польським військам заборонялося розт-
ашовуватися на землях Вкр. Під час воєн польські війська вводилися на 
територію князівства за погодженням з гетьманом і перебували під його 
командуванням.

уже після підписання Гадяцького договору 1658 українське керівництво 
прагнуло розширити території Вкр за рахунок введення до його складу 
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руського воєводства, Волинського воєводства та Подільського воєводства, 
урядові посади в яких мали по черзі обіймати шляхтичі католицького та 
православного віросповідання. крім того, порушувалося клопотання про 
закріплення за гетьманом Вкр права призначати гетьмана наказного, який 
після смерті великого гетьмана успадковував би всю повноту влади. до 
прерогатив гетьмана також належало право скасування наданих без узго-
дження з ним земельних пожалувань і призначень на урядові посади, об-
меження на його користь прав князівських родин, закріплення за козаками 
права проживати на території Брацлавського, київського та Чернігівського 
воєводств. однак польське керівництво не погодилося на збільшення тери-
торії та розширення прерогатив уряду. Навпаки, до ратифікованого у трав-
ні 1659 сеймом речі Посполитої варіанта Гадяцького договору 1658 не уві-
йшло положення про власну монету Вкр, передбачалося лише карбування 
українським урядом польських грошових знаків; виняткова перевага пра-
вославної шляхти в праві обіймання урядових посад поширювалася лише 
на території київського воєводства, у Брацлавському та Чернігівському 
воєводствах передбачалося чергування представників православної та ка-
толицької шляхти, після смерті гетьмана українські стани мали обирати 
вільними голосами вже не його наступника, а лише 4 кандидатів, із яких ко-
роль призначав главу виконавчої влади. З тексту угоди випало положення 
про ліквідацію Берестейської церковної унії 1596 та повернення колишнім 
власникам майна, відібраного унійцями у православного духовенства.
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венеціанське посольство до України 1650 – перша в іс-
торії венеціансько-українських взаємин дипломатична місія. Відбулася 
за рішенням сенату Венеціанської республіки з ініціативи її посла у Від-
ні Н.сагредо та за підтримки папського нунція у Варшаві дж. тореса, які 
займалися пошуками і погодженням кандидатури на посланця до украї и. 
Ним став поет і священик, венеціанський підданий альберто Віміна да 
Ченеда (справж. ім’я та прізв. – мікеле Б’янкі), який від 1647 мешкав у 
польській столиці. у своїй поїздці він представляв венеціанського посла 
у Відні і не мав повноважень укладати угоди і договори; вірчу грамоту і 
посольські інструкції йому підписав сагредо, який склав також листа до 


